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 del eller hele 
dgående skriftlig 

emærker tilhørende 
om er nævnt heri, 
deres respektive 

lder sig retten til at 
tte dokument, uden 
© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en
indholdet af dette dokument i nogen form uden foru
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede var
Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, s
kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende 
ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeho
ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i de
forudgående varsel.
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arlig for tab af data 
elle, tilfældige, 
r forvoldt.

g forefindes". 
illes der ikke nogen 
der, men ikke 
il et bestemt formål, 
r indholdet af dette 
ette dokument eller 
uden forudgående 

ig hos din nærmeste 

r software, som er 
nde. Afvigelser fra 
Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansv
eller fortjeneste eller nogen som helst form for speci
betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de e

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er o
Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, st
garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herun
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed t
i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden elle
dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre d
trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør d
Nokia-forhandler.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi elle
underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre la
loven er forbudt.
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g besvare opkald og 
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aterialer kan 
ndre magnetiske 
ninger, der er lagret 

sættes evnen til at 
vor det kan være til 

 stikket på enheden.
Introduktion
Med Nokia-stereoheadsettet HS-16 kan du foretage o
lytte til musik fra en kompatibel enhed.

Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt fo

Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske m
tiltrækkes af headsettet. Placer ikke kreditkort eller a
lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplys
på dem, kan blive slettet.

Advarsel! Når du bruger headsettet, ned
høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, h
fare for din sikkerhed.

Kom godt i gang
Fold headsettet ud, og vælg det kabel, som passer til
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-enhed, som er 
ge det kabel, der er 

. Yderligere 
Sæt et kabelstik i 
 og sæt stikket med 

(f.eks. en pc eller en 
k på 3,5 mm, skal du 
lstik i headsettet og 
te kabel, kan du ikke 
stere lydstyrken ved 

ket mod uret for at 

en bag hovedet og 
gt. Headsettet er nu 
Hvis du vil slutte headsettet til en kompatibel Nokia
udstyret med et 2,5 eller 3,5 mm AV-stik, skal du bru
mærket "Nokia AV 2,5 mm" eller "Nokia AV 3,5 mm"
oplysninger findes i brugervejledningen til enheden. 
stikket (del 1 som vist på forsiden) på headsettet (6),
mærkningen i AV-stikket på mobilenheden (8).

Hvis du vil slutte headsettet til en kompatibel enhed 
musikafspiller), som er udstyret med et standardlydsti
bruge det kabel, der er mærket "3,5 mm". Sæt et kabe
stikket med mærkningen i enheden. Når du bruger det
foretage og modtage opkald, og du kan heller ikke ju
hjælp af headsettet.

Drej stikket med uret for at låse det fast (7). Drej stik
frigøre det.

Placer headsettet på hovedet ved at placere halsremm
headsettet over ørene, så ørepuderne sidder behageli
klar til brug.
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eden på normal vis. 
n (2).

nde opkald (3). Hvis 
esvar/afslut-tasten 
 et opkald.

 (5) for at justere 

 et gennemtænkt 
nde forslag hjælper 

typer af væsker eller 
er elektroniske 
n tørre fuldstændigt.
Håndtering af opkald
Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge mobilenh
Under opkaldet skal du tale ind i headsettets mikrofo

Tryk på besvar/afslut-tasten for at besvare et indgåe
du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på b
to gange. Tryk på besvar/afslut-tasten for at afslutte

Tryk på tasten for lydstyrke op (4) eller lydstyrke ned
lydstyrken.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i
design, og den skal behandles med varsomhed. Følge
med at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle 
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroder
kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade de
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vede, snavsede 
komponenter kan 

 Høje temperaturer 
elægge batterierne 

Når enheden vender 
gt i enheden, og det 

rdhændet 
g finmekanikken.

ngøringsmidler eller 

ægelige dele og 
• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske 
blive beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser.
kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ød
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. 
tilbage til normal temperatur, kan der dannes fu
kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.

• Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hå
behandling kan ødelægge de interne kredsløb o

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, re
stærke opløsningsmidler.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bev
forhindre, at enheden fungerer korrekt.
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l nærmeste 

t på produktet, i det 
etyder, at i EU skal 
tterier og 
de ikke længere skal 
som usorteret 

 at forhindre 
 følge af 
tte bæredygtig 

m indsamlingssteder 
ndigheder, de 

kale Nokia-
landespecifikke 
ere oplysninger.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt, indleveres den ti
autoriserede serviceforhandler til service.

Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over, som er tryk
skriftlige materiale eller på indpakningen, b
alle elektriske og elektroniske produkter, ba
akkumulatorer afleveres et særligt sted, når 
anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes 
husholdningsaffald.

Aflever produkterne på de rette indsamlingssteder for
eventuelle miljø- eller sundhedsskadelige effekter som
ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at understø
genanvendelse af materielle ressourcer. Oplysninger o
kan fås hos produktets forhandler, de lokale affaldsmy
nationale producentansvarsorganisationer eller din lo
repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de 
oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderlig


